Bremer & De Zwaan
Westermarkt 2
1016 DK Amsterdam
T 020 530 5500
Routebeschrijving
Het kantoor is gevestigd aan de Westermarkt, op de hoek met de Keizersgracht, in
het centrum van Amsterdam.
Lopend (ongeveer 20 minuten)
Vanaf het stationsplein steekt u over en vervolgt rechts uw weg naar de
Martelaarsgracht, welke overloopt in de Spuistraat. Bij de Torensteeg slaat u rechtsaf
naar de Leliegracht. Bij de Keizersgracht slaat u rechtsaf en vervolgens rechtsaf naar
de Westermarkt (Westertoren) en u vindt het kantoor van Bremer & De Zwaan aan
uw rechterhand.
Met de tram: U verlaat het station via de voorzijde (centrumzijde) en neemt tram 13
of 17. Stap uit bij halte ‘Westermarkt’. Vanaf deze halte loopt u binnen een minuut
naar ons kantoor.
Met de auto:
Vanuit West (omgeving Den Haag):
Neem op ringweg A10 de afslag s105 richting Geuzenveld/Slotermeer/De Baarsjes.
Aan het eind van de afslag slaat u rechtsaf richting de Jan van Galenstraat. Blijf de
weg volgen en sla linksaf naar de Lijnbaansgracht. Sla vervolgens rechtsaf naar de
Eglantiersgracht. Neem een scherpe bocht naar rechts naar de Prinsengracht en sla
vervolgens linksaf naar de Leliegracht. Sla rechtsaf naar de Keizersgracht en
vervolgens nogmaals rechtsaf naar de Westermarkt. U vindt het kantoor van Bremer
& De Zwaan aan uw rechterhand.

Vanuit Oost (omgeving Utrecht):
Neem op de ringweg A10 de afslag s114 richting Centrum/IJburg/Zeeburg. Vervolg
de route naar de Piet Heinkade/s100. Sla linksaf naar de Westerdokskade en
vervolgens weer linksaf naar de Haarlemmer Houttuinen. Sla rechtsaf naar de Buiten
Brouwersstraat en vervolgens weer rechtsaf naar de Keizersgracht. Bij de
Westermarkt vindt u Bremer & De Zwaan aan uw rechterhand.
Parkeren
In de omgeving van ons kantoor geldt betaald parkeren en is het lastig om een plek
te vinden. De volgende parkeergarages bieden een alternatief:
− Parkeergarage Europarking (Marnixstraat 250) (tram 13 en 17 richting CS)
− Parkeergarage De Kolk (Nieuwezijds Kolk 18) (tram 13 en tram 17)
− Parkeergarage Amsterdam Centraal Station (Prins Hendrikkade 20A)

